
Propozice závodů a soutěží ležatých kol v rámci setkání „Podkrkonoší 2009“ 

ŠNEČÍ ZÁVOD 
datum konání:  sobota 12.9.2009 
místo konání: Dvůr Králové n.L.  – parkoviště 
Závod je určen pro ležatá kola jednostopá 
přihlášky do zahájení závodu, začátek dle časového průběhu vyjížďky 
Startuje se v rozjížďkách max. po 5 účastnících v jedné rozjížďce, z nichž 2 nejpomalejší v cíli postupují. V rozjížďce, 
kde startují méně než 4 závodníci, postupuje jeden. Kdo se dotkne jakoukoliv částí těla země, nebo vyjede z dráhy je 
ze soutěže vyřazen.  
Kategorie: jednotná 
 
ZÁVOD DO VRCHU 
datum konání:  neděle 13.9.2009 
místo konání: ATC Svatá Kateřina - příjezdová účelová komunikace do kempu 

Závod je určen pro ležatá kola jednostopá, tříkolky a velomobily poháněné pouze lidskou silou. 
start na parkovišti ATC - začátek v 8,30 hod. Přihlášky do 8,15 hod. 
délka trati cca 350 m  
Startuje se jednotlivě v časových intervalech, určených před závodem podle počtu přihlášených účastníků, nejméně 
však 30 s. 
Kategorie:  lekokola, tříkolky, muži, ženy 
 
ZÁVOD TŘÍKOLEK 
datum konání:  neděle 13.9.2009 
místo konání: ATC Svatá Kateřina – okruh ve spodní části kempu 
Závod je určen pro tříkolky poháněné pouze lidskou silou. 
start na cestě pod klubovnou - začátek v 10,00 hod. přihlášky do 9,45 hod. 
délka okruhu cca 350 m  
Startuje se v rozjížďkách po 4 účastnících, z nichž 2 nejrychlejší v cíli postupují. 
Kategorie: muži, ženy 
 
POHÁR KONSTRUKTÉRŮ 
tato soutěž probíhá během celého setkání, hodnotí se jízdní vlastnosti, řemeslné provedení, celkový vzhled, 
netradiční konstrukční řešení a jiné vlastnosti lekokol, tříkolek, velomobilů, zůčastněných na setkání.   
Vítěze určí komise složená ze zástupců:  -  největšího výrobce lehokol v ČR 

-  organizátorů tohoto setkání 
-  zahraničních účastníků setkání 

 
Pro závody se nevyžaduje žádné startovné. 
Pro vítěze jsou připraveny ceny. 
 
Organizátoři si vyhrazují právo podle nečekaných okolností propozice operativně změnit, zejména: 
- časy začátku závodů a přihlášek 
- přidat, nebo sloučit kategorie v jednotlivých závodech 
- omezit počet účastníků  
 
Za organizátory:           Jan Kábrt 
 
 


